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Nytt
Stratakjøp
■ INDUSTRI

Stray Spetalen-kontrollerte Strata Marine & Offshore fortsetter å vokse
gjennom oppkjøp. Nå innlemmes Eiken Mekaniske
Verksted i selskapet.
BJØRN SEGROV
OSLO

PÅ KJØPER’N. Foreløpig har Norvestors femte fond kjøpt tre bedrifter. Når fondet er fullinvestert, skal det være rundt ti bedrifter i porteføljen, ifølge
partner Jarle Gundersen. Foto: Elin Høyland

Fyller opp med
dollar og euro
■ FINANS

Partner Jarle Gundersen i
Norvestor har fått med seg
en rekke utenlandske
institusjonelle investorer
når oppkjøpsfondet skal ut
og handle norske bedrifter.
Norvestors fond skal kjøpe
selskaper for fire milliarder kroner.

punktreklame.no

ESPEN LINDERUD
OSLO

Har du
mistet
grepet?
Kjøp dine
nye dekk
hos oss!

Tlf. 815 00 845
www.dekkpartner.no

-Det er ikke bare å reise til utlandet og be om penger.
De siste årene har partner Jarle Gundersen og oppkjøpsfondet Norvestor brukt en del tid og
krefter på å få internasjonale investorer til sine fond. Nå har han
fått inn ytterligere 60 millioner
euro til fondet Norvestor V. Investorer har forpliktet seg til å
gå inn med 236 millioner euro,
rundt 1,9 milliarder kroner. Med
belåning, kan fondet kjøpe bedrifter for cirka fire milliarder
kroner.
– Det var stort sett utlendinger
i siste runde, sier Gundersen.
Foruten norske investorer
som det statlige fondet Argentum, Gjensidige, KLP, DnB Nor
og Storebrand, har Norvestor
denne gangen fått med seg investorer fra Tyskland, England,
USA, Frankrike. Den amerikanske investeringsbanken JP Morgan er blant investorene. Norvestor har ikke grønt lys til å gi
ut navnene på de andre investorene. Institusjonelle investorer
fra de nordiske landene har også
åpnet pengesekken.
Industriell aktør
Et strammere kapital- og aksjemarked gjør det ifølge Gundersen lettere å finne gode bedrifter
å investere i.

– I 2007 og 2006 kunne du ta
hva som helst på børs. Mange
som gikk den veien hadde hatt
bedre av å ha vært innom et system som vårt. Det vi ser nå, er at
kvaliteten på selskapene som
kommer til oss øker. Mange har
gått på børs for tidlig. Det er krevende for selskaper som ikke er
modne, det er mye ressurser
som går med.
Selv har Gundersen hatt en
finger med i spillet i en 17-18
børsnoteringer. Han ser for seg
at bedriftene som Norvestor selger heller blir kjøp av en industriell aktør.
– Vi ser etter en industristruktur som kan kjøpe lenger nede i
gaten før vi går inn. Å basere seg
utelukkende på børsnotering er
rimelig risikabelt.
Finger i bedriften
Kredittkrisen har skapt problemer for oppkjøpsfond internasjonalt. Store oppkjøp har blitt
vanskeligere å «regne hjem» når
lånekostnadene øker samtidig
som bankene ikke lar fondene
lånefinansiere like stor andel av
kjøpesummen.
– Du kan ikke bare drive «financial engineering». Vi har
historisk hatt fingrene nedi bedriften og det kommer vi over
tid til å vinne på. Men å si at man

NORVESTOR
■ Norvestor Equity forvalter opp-

kjøpsfond (private equity-fond). Fondene kjøper mellomstore bedrifter,
utvikler disse blant annet ved fusjon
og oppkjøp, for siden å selge med gevinst.
■ Flere av forvalterne bak Norvestor
har bakgrunn fra Norsk Vekst. De forvalter to fond under Norvestor-navnet, Norvestor IV og Norvestor V.
Partnere er Jarle Gundersen, Øyvind
Aasbø, Trond Bjørnøy, Rolf Straume
og Henning Vold.
■ Blant bedriftene i porteføljen til
fond IV er helsekostkjeden Life og
treningskjeden Elixia. Søppelhåndteringsselskapet RenoNorden, øyeklinikken Nordic Vision og Wema,
som leverer sensorer til dieselmålere til lastebilindustrien er de tre bedriftene i fond V.
■ Norvestor forvalter fond på tilsammen 450 millioner euro, rundt 3,6
milliarder kroner.

ikke er påvirket av kredittkrisen
er en illusjon. Men de nordiske
bankene, som vi bruker, har stilt
seg bedre enn de store internasjonale bankene, sier Gundersen.
espen. linderud@dn.no

Daglig leder og hovedaksjonær
Alf Torfinn Skeie i Eiken Mekaniske Verksted i Hægebostad
selger bedriften til Strata Marine & Offshore. Deler av oppgjøret skjer i aksjer. Ingen av partene vil si noe om prisen.
Bedriften leverer blant annet
kraner, vinsjer og bore- og rørhåndteringsutstyr til olje- og offshoreindustrien, vindmøllefundamenter og grindrenser som
brukes til rensing av inntaktene
til kraftstasjoner.
– Eiken har en allsidig og
avansert produksjon og blir et
godt supplement til de virksomhetene vi har fra før av, sier Stratas styreleder Gunnar Reitan.
Han sier at Hægebostad-bedriften skal drives videre som en selvstendig enhet, men ser stordriftsfordeler på markedssiden.
– Jeg er glad de vil satse videre
på Eiken Mek. kan best, sier
Skeie til Farsunds Avis.

HANDLER MER.
Stratas styreleder Gunnar
Reitan.

Øystein Stray Spetalen er hovedaksjonær i Strata gjennom sitt
selskap Ferncliff TIH. Han vil bygge opp en betydelig virksomhet
innen marin- og subseateknologi.
Planen er å utvikle Strata til et
stort norskbasert ingeniørselskap som også driver produksjon innenfor presisjonsmaskinering og avansert utstyr for
håndtering av subsea-enheter.
Det arbeides med sikte på børsnotering.
Nærmere 200 millioner kroner er tidligere investert i oppkjøpene av selskapene Amek i
Risør og på Lysaker, Liaaen i Ålesund og Brevik Engineering i
Brevik. I selskapet inngår også
Standard Engineering, tidligere
Allum, i Sandefjord.
Med oppkjøpet av Eiken Mek.
har Strata nå vel 350 ansatte og
ligger an til en omsetning på
rundt 650 millioner kroner på
helårsbasis.
Ifølge Skeie omsatte Eiken
Mek. for vel 86 millioner kroner
og hadde et resultat på 8,4 millioner kroner ifjor. I år er det budsjettert med et salg på 90 millioner.
bjorn.segrov@dn.no

